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ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Δωρεάν Δημοτική Συγκοινωνία
Σούρμενα, Ανω Ελληνικό, Αγ. Παρασκευή, Ελαιώνας, Ανεξαρτησίας, Λεωφ. Αργυρουπόλεως
Μια βασική προεκλογική εξαγγελία της δημοτικής αρχής, ήταν η δημιουργία της Δωρεάν
Δημοτικής Συγκοινωνίας. Η δημοτική συγκοινωνία ήταν ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της πόλης προς τις εκάστοτε δημοτικές
αρχές, το οποίο και πραγματόποιήσαμε στην
πιο δύσκολη οικονομική περίοδο.
Σε 4 μόλις μήνες θητείας, οργανώσαμε την
πρώτη γραμμή, που λειτούργησε τον Ιανουάριο του 2015 στην Άνω Αργυρούπολη και
εξυπηρετεί με απόλυτη επιτυχία κάθε μήνα
12.000 δημότες.
Μετά την επιτυχημένη λειτουργία της
γραμμής 1 το δίκτυο επεκτείνεται.
Η 2η και 3η γραμμή είναι πλέον γεγονός.
Ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία και καλύπτουν τις ανάγκες των περιοχών, Σούρμενα,
Άνω Ελληνικό, Αγ. Παρασκευή, Ελαιώνα
και την περιοχή ανάμεσα στις οδούς Ανεξαρτησίας και Λ. Αργυρουπόλεως, στην Αργυρούπολη.

Η Δημοτική Συγκοινωνία είναι ένα μεγάλο
έργο που τόσο είχε ανάγκη ο Δήμος μας. Τα
δρομολόγια που εκτελούνται ανελλειπώς και
με ακρίβεια, παρέχουν εύκολη μετακίνηση
των συμπολιτών μας εντός της πόλης, εντελώς δωρεάν.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της δημοτικής αρχής, οι νέες γραμμές θα εξυπηρετήσουν χιλιάδες ακόμα πολίτες, ενισχύοντας
παράλληλα εμπορικούς δρόμους όπως τις Λ.
Ιασωνίδου και Κύπρου.
Επίσης θα εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση
στο Κολυμβητήριο, στο Νεκροταφείο,
στο Μετρό, στο Δημαρχείο, στην Πολεοδομία και στο Ταχυδρομείο για όλους τους
πολίτες, αλλά θα εξυπηρετήσει και την μαθητική κοινότητα για την πρόσβασή της στα
σχολεία.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα δρομολόγια
θα ξεκινούν στις 7:00 το πρωί και θα ολοκληρώνονται στις 19.30 το απόγευμα.

Ο δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος επιβλέπει με τους συνεργάτες του Βασίλη Κρητικό Αντιδήμαρχο,
Θεόδωρο Χαύτη Δημοτικό Σύμβουλο και Χρήστο Κανελλίδη, τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια.
Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος:
“Πάγια σκέψη μας είναι πάντοτε η εξυπηρέτηση
των αναγκών των συμπολιτών μας.
Με τη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 ολοκληρώνεται η προεκλογική μας υπόσχεση. Ολοκλη-

ρώνεται ένα σύγχρονο δίκτυο δημοτικής
συγκοινωνίας, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των ενδοδημοτικών αναγκών των δημοτών μας".

Ερχεται η ελεγχόμενη στάθμευση στο Ελληνικό
Ολοκληρώθηκε η μελέτη που στόχο έχει ν’ ανακουφίσει τις πολύπαθες γειτονιές
του Ελληνικού από την λειτουργία του Μετρό - Σύντομα η διαβούλευση με τους κατοίκους
Μία από τις βασικές προεκλογικές
μας δεσμεύσεις, η ελεγχόμενη
στάθμευση, έχει μπει σε τροχιά
επίλυσης, αφού στις 24 Ιουλίου ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στο
Δήμο μελέτη με τίτλο "Μελέτη για
τη δημιουργία ελεγχόμενων
χώρων στάθμευσης".
Στην παρούσα φάση η εν λόγω μελέτη ελέγχεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η
διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης για την ορθολογική διαχείριση
των συνολικών παρόδιων θέσεων
στάθμευσης, με στόχο την αποφόρτιση, κατά προτεραιότητα, της περιοχής κοντά στον τερματικό σταθμό

του Μετρό «Ελληνικό», από τη μακροχρόνια υπερτοπική παρόδια
στάθμευση. Τα μέτρα που προτείνονται στοχεύουν στην εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής,
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και ιδιαίτερα της κοινότητας Ελληνικού.
Το προτεινόμενο από τη μελέτη σύστημα εφαρμογής ελεγχόμενης
στάθμευσης έχει ως στόχο:
l Να ικανοποιηθεί, κατά προτε-

ραιότητα, η ζήτηση για παρόδια
στάθμευση των κατοίκων της περιοχής μελέτης, με τη χωροθέτηση ζωνών θέσεων στάθμευσης
κατοίκων.

l Να χωροθετηθούν ζώνες στάθ-

μευσης επισκεπτών με υψηλό δείκτη
εναλλαγής.
l Να αποθαρρυνθεί η μακροχρόνια

υπερτοπική παρόδια στάθμευση.
l Να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση επί των πεζοδρομίων και των
διασταυρώσεων, προκειμένου να αυξηθεί η οδική ασφάλεια πεζών και
οχημάτων και να δοθεί η δυνατότητα
απρόσκοπτης κίνησης σε ευπαθείς
ομάδες όπως ΑμΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά, κλπ.
l Να ενθαρρυνθεί η χρήση των

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και οι
ήπιες μετακινήσεις (πεζή, ποδήλατο).

Εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης σε άλλους δήμους
Ο Δήμος προγραμματίζει στο τέλος
του Σεπτεμβρίου την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης της μελέτης,
με την παρουσίαση αυτής, στους κατοίκους.
Μετά το πέρας της διαδικασίας διαβούλευσης και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων του Δήμου και της
Περιφέρειας, θα ξεκινήσει η φάση

υλοποίησης του συστήματος κατά
προτεραιότητα, στην περιοχή που
περικλείεται από τις οδούς Πόντου,
Παράδρομο Λ. Βουλιαγμένης, Ροδοπόλεως, Αργοναυτών. (Το προτεινόμενο σύστημα ελεγχόμενης
στάθμευσης για τη Λ. Ιασωνίδου
εφαρμόζεται από τη Λ. Βουλιαγμένης
έως την οδό Ριζούντος).
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ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ 600 ΑΤΟΜΑ

Ελληνικό: Εγκαινιάστηκε το νέο υπερσύγχρονο ΚΑΠΗ

Ο δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Β.Β.Β κ. Κωνσταντέλλος,
ο Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης Συμεών και ο πρόεδρος του ΔΣ. κ. Τσαρπαλής

Το κεντρικό σαλόνι του ΚΑΠΗ

“Την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη
φτιάχνεις" ήταν το προεκλογικό μας
σύνθημα κι αυτό ακριβώς κάνουμε.
Φτιάχνουμε την άνοιξη που δεν
βρήκαμε. Καθημερινά με κόπο, επιμονή, υπομονή και όραμα.”
Χτίζουμε λιθαράκι - λιθαράκι την
άνοιξη του δήμου μας, του Ελληνικού
και της Αργυρούπολης, προσπαθώντας να τον σηκώσουμε λίγο ψηλότερα και να φέρουμε το χαμόγελο
στα πρόσωπα των συμπολιτών μας
ανακουφίζοντας και βοηθώντας τους
μέσα από τις δομές που δημιουργούμε γι' αυτούς.
Στις 25 Μαϊου εγκαινιάσαμε ένα πολύ
σημαντικό έργο. Την αίθουσα του
ΚΑΠΗ που βρίσκεται στον Ελαιώνα
της Αγίας Παρασκευής στο Ελληνικό,
στο δημοτικό κτίρο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 602.
Μία δομή για την Τρίτη Ηλικία αντάξια του σεβασμού και της φροντίδας
που αξίζουν οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας.

Γιάννης Κωνσταντάτος: Είμαστε περήφανοι για το έργο που εγκαινιάσαμε τον περασμένο Μάϊο
"Είμαστε περήφανοι για την πολυδιάστατη αυτή αίθουσα ΚΑΠΗ, γιατί
απευθύνεται στους ανθρώπους που
αγαπάμε, στους παππούδες μας και
στις γιαγιάδες μας, στους ανθρώπους
που παρά το γεγονός ότι δούλεψαν
μια ζωή για να στηρίξουν τις οικογένειές τους, σήμερα εξακολουθούν να
τις στηρίζουν και πάλι, μέσα σ' αυτή
την οικονομική κρίση που βιώνει ο
τόπος μας".
Τα εγκαίνια της νέας αυτής κοινωνικής δομής τίμησαν με την παρουσία
τους ο σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο επί πολλά έτη
δήμαρχος Αργυρούπολης Τάκης
Ευσταθιάδης, ο Δήμαρχος Αλίμου
Ανδρέας Κονδύλης, ο Δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι αντιδήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος και Ανδρέας
Δούμας, ο δ.σ. Παλαιού Φαλήρου
Κων/νος Τεντόμας, ο πρόεδρος
του ΘΟΠΑΑ Αλίμου Στέφανος
Διαμαντής, η πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Γλυφάδας και
δημοτική σύμβουλος Γλυφάδας
Άννυ Καυκά, δημοτικοί σύμβουλοι,
εκπρόσωποι φορέων του Δήμου και
πλήθος κόσμου (700 και πλέον
άτομα).

Τι είπαν οι Δήμαρχοι
στα εγκαίνια του ΚΑΠΗ
Για τον Δήμαρχο Ελληνικού- Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο και το
έργο που εγκανιάστηκε μίλησαν οι δήμαρχοι που παρέστησαν στα εγκαίνια
και που με εξαίρεση τον "δάσκαλο"
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διονύση
Χατζηδάκη, όλοι εξελέγησαν στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Διον. Χατζηδάκης: Ειλικρινά
δικαιώνομαι...
"Ειλικρινά δικαιώνομαι γιατί τη δεύτερη
Κυριακή στις προηγούμενες εκλογές,
ήρθα και σας είπα να εμπιστευθείτε
τον Γιάννη Κωνσταντάτο και να τον
εκλέξετε για δήμαρχό σας. Τότε είδα
έναν άνθρωπο με πάθος και πείσμα
που ήθελε να προσφέρει.
"Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι σε εγκαίνια έργου στην πόλη σας" συνέχισε
λέγοντας ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου "κι αυτό που θέλω να σας πω για
τον δικό σας δήμαρχο είναι ότι όταν
έχεις τον άνθρωπο σαν κύριο άξονα

για τις πράξεις σου, δεν μπορεί παρά
ο δήμος να πάει μπροστά".
"Χαίρομαι που στα νότια προάστια
υπάρχουν δήμαρχοι που δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις αλλά δείχνουν μια πολύ σοβαρή
αλληλεγγύη" είπε ο Διον. Χατζηδάκης
καταλήγοντας.

Γρ. Κωνσταντέλλος: Σήμερα βλέπουμε ότι δεν είναι όλα σκούρα...

Η κουζίνα που εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους στο ΚΑΠΗ

Με τέτοιες εκδηλώσεις είπε ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αποδεικνύεται πως στη χώρα το 2016 δεν
είναι όλα σκούρα, δεν κινούνται όλα
προς τα κάτω.
Υπάρχουν και πράγματα που είναι λαμπερά, ουσιαστικά, αποτελεσματικά και
τα οποία δίνουν χαρά στον κόσμο. Κι
αυτό το ζωντανό παράδειγμα προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο μέσα στο ΚΑΠΗ
που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ηλικιωμένων

Τα εγκαίνια αυτού του ΚΑΠΗ σήμερα,
κατέληξε ο κ. Κωνσταντέλλος δείχνει
ότι περιοχές και τόποι που επιλέγουν
σωστά και ψύχραιμα εμπνευσμένες διοικήσεις με όραμα και με κέφι για δουλειά έχουν μόνο τέτοια αποτελέσματα.
Είστε τυχεροί που έχετε τον Γ. Κωνσταντάτο Δήμαρχο, που αναγεννά την
πόλη και δημιουργεί ξανά χαμόγελο.

Ανδ. Κονδύλης: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έρχεται εκεί που η Πολιτεία είναι απούσα
"H φροντίδα για την τρίτη ηλικία
είναι φροντίδα της Πολιτείας, η
οποία δυστυχώς σήμερα την ταλαιπωρεί με το κόψιμο των συντάξεων.
Και στο σημείο αυτό έρχεται η Τοπική αυτοδιοίκηση και οι σωστοί παραγωγικοί άνθρωποι και φροντίζουν
να κάνουν αυτό που το κράτος δεν
κάνει". Ο Δήμαρχος Αλίμου καταλήγοντας ευχήθηκε στον συνάδελφό
του Γιάννη Κωνσταντάτο και στη δι-

Αίθουσα γυμναστικής με ξύλινο δάπεδο
οίκησή του υγεία και δύναμη να κάνει
έργα που δίνουν χαρά και ανακούφιση στον συνάνθρωπο.

λυδυάστατη αφού εκεί παρέχεται
εκτός από αναψυχή και ιατρική
φροντίδα.

Ένα πολυδυάστατο ΚΑΠΗ

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει φυσικοθεραπευτήριο, ιατρείο, αίθουσα
χορού με ξύλινο δάπεδο, αίθουσα
προβολής, αίθουσα καλλιτεχνικών,
αίθουσα αναψυχής, σύγχρονη κουζίνα κ. ά.

Το νέο ΚΑΠΗ του Δήμου Ελληνικού
- Αργυρούπολης μπορεί να φιλοξενήσει 600 και πλέον άτομα και δεν
είναι απλά τόπος συνάντησης των
ηλικιωμένων. Η χρήση του είναι πο-
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία των παιδικών μας σταθμών
Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
είναι από τους λίγους δήμους στην
χώρα που διαθέτει στους κατοίκους
του δωρεάν, χωρίς τροφεία τους
παιδικούς σταθμούς.
Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος
σχεδόν όλα τα παιδιά της πόλης
έχουν ξεκινήσει την νέα χρονιά
στους 9 παιδικούς σταθμούς.
Ωστόσο, o σχεδιασμός μας μπορεί
να καταρρεύσει εάν η κυβέρνηση
δεν βρει λύση στο πρόβλημα της μειωμένης χρηματοδότησης που αντι-

μετωπίζουν όλοι σχεδόν οι δήμοι.
Φέτος η κυβέρνηση διέθεσε (περίπου 30.000) λιγότερα vouchers/επιταγές στους δικαιούχους, και
αρκετοί από όσους πήραν τις επιταγές απευθύνθηκαν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής
ήταν να μειωθεί η χρηματοδότηση
του ΕΣΠΑ κατά περίπου 500.000
ευρώ για τον δήμο μας που σε συνδυασμό με τα δωρεάν τροφεία τινάζει
στην
κυριολεξία
τον
προϋπολογισμό του δήμου στον

αέρα.
Χαρακτηριστικά είναι τα νούμερα
που έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος
του δήμου μας, υπεύθυνος για το
γραφείο Παιδικής Μέριμνας, Κώστας Μηνόπουλος.
«Κατακόρυφη μείωση των vouchers
για τη φετινή χρονιά στις δημόσιες
δομές (128) έναντι της περσινής
(238). Με βάσει τα δεδομένα της
περσινής χρονιάς 50 εργαζόμενοι
(ΕΣΠΑ) δούλευαν στους παιδικούς
σταθμούς ενώ τη φετινή χρονιά,
μπορούμε να δικαιολογήσουμε μόνο

17 εργαζομένους (ΕΣΠΑ) σύμφωνα
με την κρατική χρηματοδότηση.
Σε περίπτωση που δεν δοθεί λύση
έως τον Νοέμβριο η διοίκηση του
δήμου θα πρέπει είτε να απολύσει
τους παιδαγωγούς με συνέπεια να
κλείσουν παιδικοί σταθμοί, είτε να
επιβάλει τροφεία και να απευθυνθεί
σε εταιρεία διάθεσης εξειδικευμένου
προσωπικού προκειμένου να επανδρώσει τους παιδικούς σταθμούς.
Να τονισθεί ότι το συγκεκριμένο
μοντέλο τροφείων το εφαρμόζουν
αρκετοί δήμοι στην Ελλάδα.
Ο υπουργός Εσωτερικών Παν. Κου-

ρουμπλής έχει δηλώσει ότι για την
απρόσκοπτη λειτουργία των δομών
και την ανανέωση των συμβάσεων
των εργαζομένων σε αυτές προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν
δώσει λύση στο πρόβλημα, ο δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος θα συγκαλέσει ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο
με την παρουσία όλων των γονιών
της πόλης ώστε από κοινού να αποφασισθεί το μέλλον των παιδικών
σταθμών.
Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η πόλη Αλλάζει - 120 έργα σε δύο χρόνια
Οχι άλλη Μιζέρια, Λαϊκισμό και Οπισθοδρόμηση
σμό της διοίκησης σε λίγες ημέρες.

Συμπληρώθηκαν ήδη δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων μας. Δύο χρόνια αφ'
ότου παραλάβαμε από την
προηγούμενη διοίκηση, μία
πόλη με πολλά προβλήματα
και διαλυμένες δομές.
Από την πρώτη στιγμή, χωρίς να
μεμψιμοιρούμε και χωρίς να προτάσσουμε ως δικαιολογία την
άσχημη οικονομική κατάσταση
της χώρας, που έχει άμεσες επιπτώσεις και στους Δήμους, σηκώ-

σαμε τα μανίκια και δουλεύουμε
για την επίλυση των προβλημάτων
της καθημερινότητας, αλλά και
των προβλημάτων που ταλαιπωρούν χρόνια τώρα την πόλη.
Το Σεπτέμβρη κλείνουμε δύο
χρόνια παραμονής στο τιμόνι του
Δήμου μας. Σ' αυτά τα δύο χρόνια καταφέραμε να υλοποιήσουμε 120 έργα, τα οποία
βελτίωσαν την ποιότητα ζωής της
πόλης, και θα παρουσιαστούν
αναλυτικά στον ετήσιο απολογι-

Θέσαμε σε προτεραιότητα την
ασφάλεια των παιδιών μας. Υλοποιούμε ένα τεράστιο για τα οικονομικά δεδομένα της πόλης
πρόγραμμα χορηγιών, με τίτλο
“Υιοθετείστε μια παιδική
χαρά” ανακαινίζοντας ήδη 18
από τις 30 παιδικές χαρές, οι
οποίες ήταν διαλυμένες και επικίνδυνες για τα μικρά παιδιά. Τις
υπόλοιπες, δεσμευόμαστε να τις
ανακαινίσουμε μέχρι το τέλος του
χρόνου.
Με δύο μεγάλες εργολαβίες αποκαταστήσαμε 26 σχολικές μονάδες ενώ 8 γήπεδα μπάσκετ
έχουν παραδοθεί ανακαινισμένα και ασφαλή, στους συλλόγους και στους κατοίκους μας.
Παράλληλα ανακαινίσθηκαν υποδομές στο “Σπίτι της Γυμναστικής” και στο Κολυμβητήριο.
Υλοποιήσαμε ένα χρόνιο αίτημα
των δημοτών για την δημιουργία
δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας

που συνδέει ολόκληρη την πόλη
με 3 γραμμές. Παραδώσαμε προς
χρήση ένα υπερσύγχρονο ΚΑΠΗ
με Ιατρεία και τη δυνατότητα πολλών άλλων χρήσεων στην περιοχή
του Ελαιώνα στο Ελληνικό.
Φέραμε στο επίκεντρο της δημοσιότητας την τραγική κατάσταση
που επικρατεί στον καταυλισμό
μεταναστών στο Ελληνικό ενώ με
όλες μας τις δυνάμεις βοηθήσαμε
στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, τονίζοντας παράλληλα ότι οι άνθρωποι αυτοί θα
πρέπει να μεταφερθούν άμεσα σε
εγκαταστάσεις με ανθρώπινες
συνθήκες διαμονής και υγιεινής.
Να τονισθεί ότι εδώ και ένα
χρόνο, ο δήμος μας, χωρίς καμία
βοήθεια από την πολιτεία, με τεράστιο οικονομικό κόστος, υποστηρίζει την καθαριότητα του
καταυλισμού μεταναστών.
Από την αρχή της θητείας μας βάλαμε στο επίκεντρο της πολιτικής
μας την ανάπτυξη του Δήμου μας
για τα επόμενα χρόνια. Πιέσαμε

την κυβέρνηση και βάλαμε στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων
αντισταθμιστικά οφέλη από την
επένδυση του Ελληνικού, τη μεγαλύτερη επένδυση στη νότια Ευρώπη, που θα απογειώσει το δήμο
μας, ενώ παράλληλα μία μερίδα
της αντιπολίτευσης προσπαθούσε
και προσπαθεί να την ακυρώσει,
με σκοπό την επ' άπειρον παραμονή στο πρ. αεροδρόμιο εξαθλιωμένων
μεταναστών
και
προσφύγων.
Η πόλη Αλλάζει. Σ' αυτά τα δύο
χρόνια παραμονής μας στο τιμόνι
του δήμου, κάτω από δυσχερείς
οικονομικές συνθήκες, βελτιώσαμε την ποιότητα ζώης των δημοτών μας. Όμως εκτός από τα
120 έργα που ήδη πραγματοποιήσαμε έχουμε ακόμα πολλά να
κάνουμε.
Δεσμεύομαι προσωπικά ότι ο
δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
στο τέλος της θητείας μας θα
είναι μια σύγχρονη και λειτουργική πόλη αντάξια της ιστορίας
της.

Επιλύεται το πρόβλημα
της υδροδότησης στην
Άνω Αργυρούπολη
Δίνουμε λύσεις στα χρόνια προβλήματα του Δήμου
μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο της
ΕΥΔΑΠ κ. Παπαδόπουλο έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος και ο αντιδήμαρχος κ. Καλύβας με τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ κ. Παπαδόπουλο

Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί για
πολλά χρόνια τους κατοίκους της Άνω
Αργυρούπολης (Αθανασίου Διάκου,
Κορίνθου, Μιλήτου κ.α), βρίσκει τη
λύση του. Η διοίκηση του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης μετά από συντονισμένες ενέργειες λύνει το
πρόβλημα ύδρευσης που υφίσταται
εδώ και δεκαετίες και ταλαιπωρεί την
περιοχή.

Κωνσταντάτου, η ΕΥΔΑΠ προγραμμάτισε
εργολαβία ώστε να αλλαχθεί ολόκληρο το
σύστημα ύδρευσης της περιοχής, αντικαθιστώντας τις παλαιές σωληνώσεις (πολλές
από αυτές περιέχουν αμίαντο) με νέες,
ώστε να εκλείψει οριστικά το πρόβλημα
των διαρροών αλλά και των διακοπών
υδροδότησης της συγκεκριμένης περιοχής. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μετά από ενέργειες του δημάρχου Γιάννη

Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος

"Οι δημότες μας έδωσαν την εντολή διοίκησης του δήμου πριν από δύο χρόνια
ώστε να δώσουμε λύση στα χρονίζοντα
προβλήματα. Το πρόβλημα διακοπών της
υδροδότησης και των διαρροών στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στην Άνω Αργυρούπολη,
ταλαιπωρεί τους κατοίκους εδώ και δεκαετίες. Δίνουμε λύση με συστηματική δουλειά της διοίκησης και των υπηρεσιών του
δήμου.
Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον
πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ κ. Παπαδόπουλο,
αλλά και των διευθύνοντα σύμβουλο κ.
Μπενίση για την κατανόηση του προβλήματος και την άμεση επίλυσή του.

“

Συνεχίζουμε συστηματικά
να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των δημοτών
μας με έργα, παρά την
οικονομική κρίση, χωρίς
λαϊκισμούς και μιζέρια

Ο Δήμος πλήρωσε 200.000 ευρώ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του πρώην δήμου Ελληνικού
Αμέλεια, άγνοια ή, πολιτική απόφαση του πρώην δημάρχου;
Οφειλή 200.000 ευρώ περίπου
κλήθηκε από την Εφορία να πληρώσει ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης η οποία αφορούσε σε
μη καταβολή τελών κυκλοφορίας
δημοτικών αυτοκινήτων του πρώην
δήμου Ελληνικού για 12 έτη. Δηλαδή από το 1998 έως το 2010.

Το ποσόν αυτό, για τα σημερινά δεδομένα
των οικονομικών των δήμων φαντάζει τεράστιο αφού περιλαμβάνει και τις προσαυξήσεις από τα πρόστιμα. Το τραγικό στην
υπόθεση είναι ότι, όπως δήλωσε δημόσια ο
πρώην δήμαρχος, η μη πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας ήταν κάτι που δεν το γνώριζε,
ενώ πρώην υπηρεσιακός παράγων του
δήμου βεβαίωσε πως αυτό ήταν “πολιτική
απόφαση” της τότε διοίκησης του

Δήμου. Λόγω της οφειλής αυτής ο Δήμος
κινδύνευσε να χάσει τη φορολογική του
ενημερότητα.
Μετά από όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να
μη σχολιαστεί το γεγονός ότι πολύ συχνά
αποδεικνύεται πως ο πρώην δήμαρχος είχε
άγνοια(;) για πολλά πράγματα που συνέβαιναν στο Δήμο του, αφού κάτι ανάλογο ισχυρίσθηκε και σε άλλη περίπτώση που

δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη. Ηταν ένας
δήμος που λειτουργούσε στην κυριολεξία
στον αυτόματο πιλότο. Το βαρύ πρόστιμο
που κλήθηκε να πληρώσει ο ενοποιημένος δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης,
αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις και δείχνει
πως η προηγούμενη διοίκηση του πρώην
δημάρχου σε πολλές περιπτώσεις άσκησε
τα καθήκοντά της με απίστευτη επιπολαιότητα και προχειρότητα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πρόγραμμα
“Υιοθετείστε μια παιδική χαρά”
Ρεκόρ χορηγιών προς τον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης!

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (208) - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της διοίκησης Κωνσταντάτου, που δεν
έχει ιστορικό προηγούμενο στον
δήμο, είναι η εξασφάλιση μεγάλου
αριθμού χορηγιών από πλήθος
εταιρειών.
Με επιστολή - πρόσκληση και με
προσωπική παρέμβαση του δημάρχου, τράπεζες, εταιρίες, τοπικοί επιχειρηματίες αλλά και απλοί πολίτες
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του
και “υιοθέτησαν” παιδικές χαρές
του Δήμου, οι οποίες παραδόθηκαν
για χρήση, ανακαινισμένες και ασφαλείς στα παιδιά της πόλης.
Σε περίοδο κρίσης ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, προσέλκυσε
χορηγίες αξίας 300.000 ευρώ περίπου, οι οποίες εγκρίθηκαν ονομα-

στικά από το Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης, με απόλυτη διαφάνεια και
αφορούν όχι μόνο σε χρήματα αλλά
κυρίως στην αγορά των οργάνων παιχνιδιών, χλοοτάπητα, υλικών και
την κάλυψη των εργασιών.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικασία πραγματοποιείται κατόπιν
σύμβασης που υπογράφει ο χορηγός
με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου,
που παραλαμβάνει στο τέλος το
έργο με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, ένα από τα σοβαρότερα
προβλήματα που αντιμετώπισε η νέα
διοίκηση όταν ανέλαβε πριν από δύο
χρόνια, ήταν αυτό, των κατεστραμμένων και επικίνδυνων παιδικών
χαρών που κληρονόμησε από την

προηγούμενη δημοτική αρχή.
Στο σύνολό τους σχεδόν, έχριζαν
ολικής επισκευής καθώς ούτε πιστοποιημένες για ασφαλή χρήση ήταν,
αλλά ούτε κατάλληλες για χρήση από
παιδιά.

ΟΔΟΣ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι το
μεγάλο αυτό πρόγραμμα χορηγιών
καταψήφισε και πολέμησε η προηγούμενη διοίκηση του δήμου.

Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ευχαριστεί τις εταιρίες και τους πολίτες για τις ευγενικές τους χορηγίες:

Μέχρι στιγμής από τις 32 παιδικές
χαρές της πόλης έχουν ανακαινισθεί οι 18, ενώ οι υπόλοιπες θα είναι
έτοιμες να παραδοθούν στους κατοίκους σε μικρό χρονικό διάστημα,
καθώς εξασφαλίστηκαν 75 χιλ. ευρώ
από την Περιφέρεια, ενώ άλλες 60
χιλιάδες θα διατεθούν από ιδίους πόρους του δήμου.

1) Αlpha Bank
2) ATTICA BANK
3) Τράπεζα Πειραιώς
4) Lamda Development
5) Ελληνικό Α.Ε.
6) Εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος
7) Cosmote
8) Interamerican
9) Supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

10) Posidonio
11) Εταιρεία Ηλιαχτίδα
12) Κλινική Κασταλία
13) Εκπαιδευτήρια Γ. Ζώη
14) Κήπων οδός Ε.Π.Ε.
15) Εταιρεία ΟΣΤΡΙΑ
16) Diverse Mon. IKE
17) Παραλία Αλίμου ΕΠΕ
18) Αφοί Ρούπα Ο.Ε.
19) Βιομηχανία Φλωρίδης
20) Pallas A.E. Ζαχαρώδη - Λάβδας
21) Κορίλη Ελένη
22) Κεφαλληνός Παναγιώτης

Επισκευάζονται τα σχολεία στην πόλη
Η δημοτική αρχή εν μέσω κρίσης πραγματοποίησε εργασίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε 26 σχολικές μονάδες

ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δημοτική αρχή Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει αποδείξει έμπρακτα από τις
πρώτες μέρες της ανάληψης των καθηκόντων της πριν από δύο χρόνια, ότι
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα παιδείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων, ώστε
αυτά να είναι λειτουργικά και ασφαλή
για τους μαθητές.
“Εκπονήσαμε και υλοποιούμε ένα φιλόδοξο σχέδιο συντήρησης των σχολικών
κτιρίων του Δήμου μας αφού τα περισσότερα από αυτά ήταν για χρόνια παραμελημένα και σε κακή κατάσταση.
“Ηδη στα περισσότερα από αυτά έχουν
γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, ενώ το
έργο αυτό συνεχίζεται” δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.

ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η νέα σχολική χρονιά βρήκε τα κτίρια
έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές, αφού
όπως δήλωσε ο δήμαρχος τα συνεργεία
του δήμου αλλά και ο εργολάβος δούλεψαν
εντατικά καθ’ όλη την περίοδο του καλοκαιριού προκειμένου, το πρώτο κουδούνι
να τα βρει όλα έτοιμα.
“Μετά από πάρα πολλά χρόνια τα κτίρια
βάφτηκαν εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ οι
εργασίες συνεχίζονται στα προαύλια των
σχολείων, ώστε να παίζουν με ασφάλεια τα
παιδιά μας.
Ως διοίκηση έχουμε θέσει στην πρώτη
γραμμή της πολιτικής μας ό,τι έχει να κάνει
με τα παιδιά, με πολύ αγάπη και μεράκι.
Όπως φυσικά και σε όλους τους τομείς
μας, λειτουργούμε μεθοδικά και οργανωμένα”.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στο 1ο Δημοτικό Ελληνικού όπως και σε
πολλά άλλα σχολεία της πόλης μας πραγματοποιήθηκαν μετά από πολλά χρόνια εργασίες μόνωσης για την ασφάλεια και την
υγιεινή του συγκροτήματος
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

